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 تعريف التربّية
 

 مبختلف االملام على والدارس املدرس الرتبية علوم تساعد 
   الرتبوي اجملال مكونات

 خالل من وجتويدها التعليمية املمارسة تطوير من  ومتكنهم 
   ونظريات علوم من توفره ما
أو السياسي القرار وصاحب والباحث املريب يستفيد  

   الرتبية علوم من املنهاجي

 في إشكال المفهوم. 1  



 تعريف التربّية

 تفاعلية 

المتعّلم فاعل 
 إيجابي 

التربية 
فقّية

أ
 ال

 متسلطة 

مشاركة المتعلم 
ضعيفة   

 التربّية

 العمودية

 في إشكال المفهوم. 1  



 تعريف التربّية
 

 شخصية بناء يف التوازن حتقيق على احلديثة الرتبّية حترص 
 واحلركّية واجلسمّية الشخصّية أبعاده كل  وتستهدف الطفل

 األبعاد كلّ   أو االجتماعّية-والوجدانّية املعرفّية-والذهنّية
   جمتمعة،

 من إال آثارها تعرف وال مباشر غري بشكل الرتبية متارس قد 
 للمتعّلم، السلوكّية بالتجليات وربطها البحث خالل

 اجلماهريية اإلعالم وسائل بواسطة الرتبية هذه تنقل قد 
 النظامّية غري بالرتبّية عنها ويعرب
 املراحل جبميع تُعىن وأصبحت الرتبية حبث جمال توسع 

 مناسبة تعليمية أطر تكوين فرض مما العمرية

 في إشكال المفهوم. 1  



 تعريف التربّية
 

 األخالقية واحملتويات القيمية اجلوانب على الرتبية تقتصر ال 
 قّيم إنسانّية، قيم) الصغار جيل إىل الكبار جيل ينقلها اليت

 مواكبتها الضروري من اليت الكونية املعارف تشمل بل (جمتمعّية
 الرتبوية، املنظومة داخل

تربط اليت والعناصر مكوناهتا تتعّدد منظومة باعتبارها الرتبية 
   املنشودة األهداف لتحقيق بينها

 

،بينها وتربط املكونات متعّددة املنظور، هذا من الرتبية 
 وحتّدد املنظومة اشتغال تضبط وتراتيب متشعبة عالقات
 وفاعليتها جناحها مؤشرات

 في إشكال المفهوم. 1  



 تعريف التربّية
 

،فيه تتفاعل حقل هي بل مفردا موضوعا ليست الرتبية  
 تقييم، تعليم، تنظيم، التخطيط، القرارات، الرتبوية، السياسة)

 (...توجيه،
 

 وهياكل بىن ضمن تشتغل تربوية كفاءات  تكوين يف تساهم 
 حمّدد وقوانني لقواعد وتنظيمها اشتغاهلا يف خاضعة متنوعة

 

 من وتظافرها املكونات هذه اشتغال من املتعّلمون يستفيد 
 حميطه مع التفاعل على القادر الغدّ  مواطن تكوين أجل

   االجتماعي

 في إشكال المفهوم. 1  



 تعريف العلم
 مفهوم العلم. 2  

تستند إلى مجموعة من 
المعارف والدراسات ذات 

 الطابع الكوني  

المعرفة كونية تتمّيز 
بموضوع وترتكز على 

عالقات موضوعّية قابلة 
 للتثبت 

المعرفة 
تستند إلى تجربة شخصية  العلمّية

دون تكوين معرفي مبرمج 
 ومنظم 

معرفة فردية ذاتية تنتج 
عن التفاعل بين الفرد 

 والمحيط الذي يعيش فيه 

المعرفة 
الغير 
 علمّية



 تعريف العلم
 

مناذج ثالثة إىل العلوم تصنف: 
 الرياضيات) للمعرفة نظري بناء :اخلالص الشكلي النموذج 

 (واملنطق
 التجربة إىل يستند املعرفة بناء :الشكلي – امليداين النموذج 

   ولكنها املادي الواقع ضمن امليدانّية
الرياضيات من قريبة نظرية بىن تستخدم 
التحليلية الطريقة يف املعرفة بناء يرتكز :التأويلي النموذج 

 عناصر من فيه مبا الواقع من ُتستخلص اليت الدالالت على
 اجتماعية وأنساق وإجنازات ومؤسسات أفعال ومن بشرية

     .ومنهجية علمية طرق على اعتمادا وثقافية

 مفهوم العلم. 2  



 تعريف العلم
 
 فحصها يتم ميدانية معطيات إىل العلمّية املقاربة تستند 

 بناء من متكن تقنية وأدوات ومنهجيات فحوص إىل وإخضاعها
 من ميكن بناء وبناءها اجملردة للمعطيات داللة وإعطاء املعىن

 القوانني، استخالص
 

 عليها حيصل اليت املعرفة تتجاوز معرفة إىل املقاربة هذه تؤدي 
   امليدانّية املمارسة أو التجربة طريق عن الفرد

 
 

 مفهوم العلم. 2  



 تعريف علوم التربّية
 

إىل ذلك ويعود موحد، واحد تعريف إىل الرتبّية علوم تفتقر 
 تصوراهتم وإىل والنظرية الفكرية أصحاهبا منطلقات تباين

 املكونات املتشعب الرتبوي للحقل
 التربّية علوم تتكون » بقوله الرتبية علوم «مياالري» يُعرف 

 تواجد ظروف تدرس التي االختصاصات مجموع من
   « وتطورها واشتغالها التربوية والوقائع الوضعّيات

والعالقات األفعال تشمل الوقائع من جمموعة الرتبية 
 من العديد هبا هتتم التكوينية، املقاصد ذات والتنظيمات

 وتطورها حركيتها يف االختصاصات
 

 مفهوم علوم التربية . 3



 تعريف علوم التربّية
 

اليت واألطر الرتبوية الظواهر بني بالعالقات الرتبية علوم هتتم 
 فيها تتنزل أو إليها تنتسب

  التي االختصاصات مجموع » بقوله «مياالري» يُعرفهاو 
 التاريخية سياقاتها في التربوية والوضعيات الوقائع تضبط

   « والسياسّية والتقنّية واالجتماعّية
يكشف تارخيّية سريورة ضمن املنظور، هذا من الرتبية، تندرج 

 االجتماعية باملتغريات وتتلون العلمي البحث عنها
 يتسم وما نفسّية مستويات من اجملتمع يبلغه وما واالقتصادية

 وتفسري لضبطها العلوم وتأيت .سياسّية خصائص من به
 .اشتغاهلا

 مفهوم علوم التربية . 3



 تعريف علوم التربّية
 
جمع هو » بقوله الرتبّية علوم موضوع «أفنزيني» يضبط 

 فهم على وحملها إضافاتها تنوع وتوظيف العلوم إسهامات
 جنبا العلوم هذه تصفيف ذلك يعني وال .التربوية الظاهرة

 تداخلها إلى االختصاصات تعّدد من االنتقال بل جنب إلى
 جوهرها إىل للنفاذ « وتفاعلها

 اليت املقاربات يف تنوعا إذا والتصورات اجملاالت تنوع خيلق 
 الرتبّية علوم تفرزها

 مفهوم علوم التربية . 3



 
 
 

 نشأة علوم التربّية    
  االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية  

القرن هناية منذ األساسي احملور والتعليم الرتبية موضوع يشكل  
 واالجتماعية والنفسية والفلسفّية التارخيية الدراسات يف سواء19
...    
 متميزة فئة يف وتبلورها الرتبّية علوم لظهور الفروع هذه مهدت 

 وتنظريا تنظيما عنها ومستقلة وابستمولوجيا مؤسسيا غريها عن
 حول اهتماماهتا تتالقى اليت الفروع بني التواصل ويف جهة من

 من وعلمية أكادميية وحدة لتشكل مواضيعها وتتقارب الرتبية
   ثانّية، جهة

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 التربيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
  علم النفس 

املربون اعتمدها اليت األساسّية املرجعيات إحدى النفس علم مثل  
 االشكاليات يف وللتفكري التعليمّية املمارسة لتطوير والبيداغوجيون

 .بالتعليم املرتبطة
  ّفرضيات ثالث إىل االرتباط هذا يُرد:   
 املقوالت مع نظريا النفس علم قطع عشر التاسع القرن هناية منذ .1

 ليؤسس االستبطانية الطريقة مع ومنهجيا الفلسفّية واألطروحات
 سلوكهم وأمناط األفراد تصرفات يدرس معرفيا جماال باعتباره استقالليته

 .والقياس للمالحظة القابلة امليدانّية الوقائع مقاربة عرب علمّية بطريقة

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 علم النفس : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

 البحث موضوع يف والبيداغوجيا النفس علم مع الرتبّية جتتمع .2
 بتصرفات املتعّلقة املعرفّية االهتمامات ضمن تندرج باعتبارها

 .حميطهم مع تعاملهم وبأساليب سلوكهم أمناط وبتغري األفراد
 لبناء موضوعّية قاعدة النفس علم إليها توصل اليت النتائج متثل .3

 الرتبوية، للعملية النفسّية العناصر حتليل) الرتبوي اجملال يف املعرفة
 املعارف تبليغ طرق حتليل التعّلم، عملية يف املؤثرة العالقات حتليل

 مع التمشي هذا ويقطع .الذهين التطور مع احملتويات مالءمة أو
 والقناعات الذاتّية األحكام من تتخذّ  كانت  اليت التوجهات
   .الرتبوية املشاكل وحلل االختيارات لضبط مرتكزا الشخصّية

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



  البحث في صعوبات التعّلم الفردية ومسايرة نسق التعّلم 
 اللجوء إلى مقاربة علم النفس التحليلية لتفسير الظواهر

 :التربوية التي توصلت إلى
شعور ودوره في بناء شخصّية الفرد، قد يكون سببا في -الال -

ة الضطرابات النفسّية
أ

 نشا
ئ قي والجتماعي - تي الطفل إلى المدرسة ومعه موروثه العال

أ
يا  

ثرا بهذا الموروث  -
أ

ُينشئ الطفل عالقات داخل المدرسة متا  

(1 )  

المقاربة 
-النفسّية
 الطبّية

 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 علم النفس : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا

 حموريني يف الرتبية علوم تشكل يف النفس علم تأثري يتجلى:   
 



 البيداغوجيا حقل يف جيري ما اكتشاف على الرتبويني اهتمام تركز 
   :التحليلية املقاربة هذه من انطالقا

 التحليل زاوية من املدرسي االخفاق مقاربة ميكن كيف-
 النفسي؟

 العلم بني والذهنّية العاطفية العالقات فهم ميكن كيف-
 ... والتماهي الكبت مثل مفاهيم من انطالقا والتلميذ

 مع التكيف عدم عن الناجتة املشاكل معاجلة ميكن كيف-
  املدرسّية؟ املؤسسة تفرضها اليت والقوانني الضغوطات

 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 علم النفس : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 

خمتصة عالجّية مؤسسات عّدة إنشاء وقع لإلجابة 
 الطبّية املراكز أو البيداغوجية-النفسّية املراكز)

 من يعانون اللذين التالميذ إليها يوجه (النفسّية
 يف التعثر أو والفهم القراءة يف العسر مثل اضطرابات

  املزاجّية االضطرابات بعض تعرتيهم اللذين أو الكتابة
 الطب /التعويضّية البيداغوجيا النتشار مهدت)

   .(املدرسي
 

 

 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 علم النفس : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



  صبحت خاضعة للقياس فرض تطور البحث العلمي تطوير المقاربات التربوية التي اأ
 والتجربة 
 بيني»شجعت بحوثBinet  » سلم قياس »على انتشار هذه المقاربة التجريبّية التي وضعت

 :  الذي يتمّيز بميزتين« الذكاء
تقطع مع الختبارات السابقة التي تركز على العمليات النفسّية الدنيا مثل الحساسات الحركّية . 1

و الذكاء رغم ما لهذه  و قابلية الخيال اأ ولية وتهمل العمليات النفسّية العليا مثل قابلية النتباه اأ
أ

ال
فراد ولوصف حياتهم النفسّية

أ
همّية كمعايير للتمييز بين ال  .العمليات العليا من اأ

ذات طابع تركيبي تمكن من قيس سن الطفل العقلية والمستوى الذي يبلغه في نموه . 2
خر الذهني مما يساعد على توجيه التلميذ نحو تعليم . الذهني

أ
وهي بذلك تمكن من تشخيص التا

 . مختص يتالءم وقدراته الذهنّية

(2 )  

المقاربة 
 التجريبّية

 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 علم النفس : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



أرضّية عن حبثا املتعّلمني خبصائص النفس علماء اهتمام تواصل 
 وتساعد مردودها وحتسن الرتبوية املمارسة عليها تتأسس علمّية
 .النظامي التعليم انتشار على
والون» اعتىن Wallon » أسس ووضع الطفل نفس بعلم 

 ومنو العاطفي النمو وحول لديه الشعور تكون حول نظرية
 .الذكاء

ومبراحل وبالتعّلم وبالذاكرة باإلدراك املتعلقة املخربية البحوث تطورت 
 واألداء، واالكتساب الكفاءة مستويات قيس...الذكاء

يف حيّدث ما فهم وعلى املمارسة تطوير على البحوث هذه ساعدت 
   .القسم

 
 

 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 علم النفس : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



ة. 4  
أ

 في إشكال النشا

 التربّيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
 البيداغوجيا 

 فن التربّية والتعليم» : التعريف المتداول للبيداغوجيا  »
ي قيادة الطفل من قبل البيداغوجي وإيصاله إلى المعّلم 

أ
ا

 المكلف بتعليمه وتكوينه 
  و المبادئ التي ينتهجها المربون

أ
هي مجموع القواعد ا

هداف 
أ

والتربويون لتنظيم عمل المربي وتوجيهه بغية تحقيق ال
 المنشودة وتحقيق جودة عالية للعملّية التعليمية التعلمية

  ل تدرس ... نظرية علمية»، دوركايمالبيداغوجيا، حسب
نظمة التربوية ولكنها تفكر فيها لتوفر لنشاط المربي 

أ
عملية ال

فكار التي توجهه
أ

 « ال

(1 )  

البيداغوجيا 
 تفكيرا



ة. 4  
أ

 في إشكال النشا

 التربّيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
 البيداغوجيا 

  ساعدت البيداغوجيا باعتبارها نظرية علمية على بروز أفكار
 جديدة تطور الفعل الرتبوي وتوجهه وتسهم يف تغيري الواقع،

  اعتربت إطارا نظريا مناسبا لتصور رؤى جديدة وصيغ من
 املمارسة التعليمية املستحدثة

  ك ثر » :« دوركايم»يضيف
أ

ما البيداغوجيا سوى التفكير المطبق با
 «منهجية ممكنة على مواضيع التربية بهدف ضبط تطورها

يف تتشكل اليت والرؤى األفكار جمموع هي إذا البيداغوجيا 
 عمل توجه تعليمية طرق أو معني تربوي منهج إىل تدعو نظريات
   املدرس

(1 )  

البيداغوجيا 
 تفكيرا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 البيداغوجيا : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا

  متثل البيداغوجيا التجريبية النواة األوىل للبحث العلمي
 امليداين يف جمال الرتبية والتدريس،

  « يتضمن البحث التجرييب يف املعىن العلمي للكلمة الوثائق
اليت ُُجعت منهجيا وُعرضت بكثري من التفصيل والدقة ليتسىن 

إعادة عمل املؤلف والتثبت منه أو استخالص االستنتاجات اليت 
 «مل يالحظها

(2 )  

البيداغوجيا 
 التجريبية 



 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 البيداغوجيا : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا

  أول من ُجعوا بني البحث « بيني وتيودور سيمون ألفراد»يعترب
 النفسي والبحث البيداغوجي امليدانيني، 

 دراسة املسألة الرتبوية من زاوية » يعرف البيداغوجيا التجريبية بـ
تتسم باالستقاللية يف مسارها » إذ « البحث العلمي احلقيقي

االستقصائي وهي استقرائية موضوعّية، دقيقة، كمّية وقابلة للمالحظة 
تسعى إىل حل املسائل اخلالفية والقضايا اليت » فهي « والضبط 

 « يثريها العمل البيداغوجي باملعاينات والرباهني وليس باحلجج

(2 )  

البيداغوجيا 
 التجريبية 



 
 
 

 نشأة علوم التربّية             
 البيداغوجيا : االختصاصات الممّهدة لعلوم التربية 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا

  ال يكون جمديا إال « » بويز»البيداغوجي حسب التجريب
إذا درس املواضيع املدرسية الفعلية على عينات من التالميذ 

يعملون يف ظروف عادية داخل املدارس العمومية وذلك هبدف 
 «  حتسني أساليب وطرق التدريس والرتبّية

داخل املتعّلمني بواقع إذا البيداغوجي التجريب يرتبط 
 التعّلم، عملية تعيق قد مشاكل من يعرتضهم ومبا املدرسة
 خالل من كميا  يدرس علم إىل الفن هذا بتحويل وذلك

    .تعميمها ميكن نتائج إىل للوصول واالحصاء التجريب

(2 )  

البيداغوجيا 
 التجريبية 



 التربيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
 علم التربية 

مبوضعني الرتبّية علم يهتم: 
 األنظمة تصف بنمطية للخروج واشتغاهلا وتطورها الرتبوية األنظمة نشأة -

 تنتسب اليت باجملتمعات وربطها وتطورها ونشأهتا خصائصها حتديد بعد
 ليستخرج وسريها األنظمة هذه اشتغال حتليل العلم هذا يستهدف كما  .إليها

   .نتائج من تبعها وما ذلك وراء الكامنة واألسباب تطورها تفسر اليت القوانني
الصبغة بني الرتبوية، لألنساق دوركامي مقاربة حسب الرتبّية، علم جيمع 

 .االجتماعّية والصيغة املؤسسّية التارخيية
املوضوع يف اشرتكا وإن والبيداغوجيا الرتبية علم بني اخللط جيب ال 

 «والتعليم الرتبية»

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 التربيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
 علم التربية 

حبثا الرتبّية علوم لظهور (والعلمية التجريبية) البيداغوجيا مهدت 
   الرتبوي للحقل ومتكاملة شاملة معرفة عن
مناذج اجياد يف علمية، نظرية باعتبارها البيداغوجيا، سامهت 

 املمارسة لتجويد ملشكالته وحلوال الرتبوي للعمل وأطر تعليمية
 املدرسية

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 التربيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
 علم التربية 

مع النظرية األسس بعض يف تتوافق الرتبية أن «دوركامي» بني 
 منها جتعل اليت الشروط تتضمن الرتبّية أنّ  غري البيداغوجيا

 املنهجيات فيه تطبق وجماال العلمية للمعاجلة قابال موضوعا
 التعميمات إىل تفضي اليت واالستقرائّية االحصائّية العلمية

 الرتبوية، للظاهرة املفسرة والقوانني
،أن الرتبية وعلم البيداغوجيا بني فصله خالل من دوركامي، أراد 

 .التنظريية حدوده على علم كل  حيافظ

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 التربيةالممّهدة لعلوم االختصاصات 
 علم االجتماع

نفس هلا والعادات األفعال من ُجلة باعتبارها الرتبية أن «دوركامي» بني 
 األخرى، االجتماعّية الوقائع هبا ختتص الطبيعة

  اخلمسني السنوات منذ االجتماع علم من الرتبية استفادت 
رغم االجتماع وعلم والبيداغوجيا النفس علم مقاربات أن القول وخالصة 

 من وحتليلها الرتبوية الظواهر فهم على ساعدت اسهامات من قدمته ما
 واملعطيات التساؤالت خمتلف إدماج إىل تتوصل مل أهّنا غري علمي منظور

 معينة عوامل تفضيل إىل سعت مقاربة كل  ألن وذلك مشرتكة اشكالية يف
 ويف الرتبوية الظاهرة تفسري يف سواها دون حمّددة اعتربت أخرى دون

 .معاجلتها
جتاوز بإمكانه الذي التنظيمي واملنهجي العلمي البديل الرتبية علوم مثلت 

   .االجتماع وعلم النفس وعلم البيداغوجيا من كل  حدود

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية    
 تأسيس علوم التربية  

والدراسات البحوث ُجع إىل املؤسسني قبل من سعيا الرتبّية علوم متثل 
 والتارخيية والبيداغوجّية النفسية أبعادها يف بالرتبّية اهتمت اليت

    تشتتها، لتجاوز موحد معريف إطار يف واالقتصادية واالجتماعية
اجنر الذي التمدرس نسبة ارتفاع نتيجة الرتبّية علوم حبث جمال توسع 

 نشر النظامّية، الرتبية) مالحمهم وتنوع التكوين مسالك اختالف عنه
 التعليم يف اجلميع وحق االجتماعّية والعدالة كالدميقراطية  اجلديدة القيم

 األخرى، الثقافات على واالنفتاح اإلنسان حقوق واحرتام والصحة
 (الوطنية باهلوية االهتمام

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية    
 تأسيس علوم التربية  

املشاكل لدراسة واالجتماعّية اإلنسانّية العلوم على كان  الرهان 
  املستحدثة،

املتعّددة امليدانية والدراسات البحوث ويف التكوين يف الرتبية علوم وظفت 
 (اإلجازة إىل تفضي اليت الدراسات تسمية يف االختالف) االختصاصات

للدراسات القومي املركز باستحداث كانت  امليدان هذا يف تونس جتربة 
 املعرفة أساليب تطوير أجل من وذلك (1960) البيداغوجي والتكوين
 وقد .الشغل سوق وحاجات تتوافق أكرب جدوى ذات وجعلها والتكوين

 البحوث إجناز (2) البيداغوجية االطارات تكوين (1) :هدفان له رسم
 الرتبوي امليدان يف

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية    
 تأسيس علوم التربية  

(1) النفس علم يف إجازة بعث يف جتسم :البيداغوجية االطارات تكوين 
 اإلنسانّية، والعلوم اآلداب كلية  داخل 1964 سنة
 سنة استبدلت اليت (1967) الرتبوي النفس علم إجازة بعث وقع  

 الرتبّية علوم يف باألستاذية (1968)
(2) تربوية نشرية إصدار يف جتسم :الرتبوي امليدان يف البحوث إجناز  
 متعّددة مبحاور واهتمت (1963-1967)
القضايا معاجلة إىل يهدف (1969) الرتبية لعلوم القومي املركز بعث وقع 

  الرتبوي اإلصالح من األوىل العشرية عن الناجتة التعليمية

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية    
 تأسيس علوم التربية  

التالية املواضيع على (1974 حدود إىل) اهتمامه تركز:   
   بيداغوجية وطرق تعليمية برامج إجناز - 
   الرتبية يف احلديثة التقنيات استعمال كيفّية  - 
   املربني تكوين- 
   وتقييمها التعليمية الطرق بعض جتريب - 
   املعّلمني لفائدة وتكوينية إعالمّية وتربصات ندوات تنظيم - 
 

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 نشأة علوم التربّية    
 تأسيس علوم التربية  

خاصة املدرسي االخفاق حول (1980 إىل 1974 من) اهتمامه تركز 
   : الظاهرة هذه يف تتدخل اليت العوامل على الرتكيز فوقع

   الرتبوية وبالطرق باملريب املرتبطة العوامل -  
   الرتبوية باملؤسسة املرتبطة العوامل -  
   االجتماعي وباالنتماء وبانتظاراهتا العائلية بالرتبية املرتبطة العوامل -  
 االجتماعية القيم مثل واالقتصادية السياسّية باالختيارات املرتبطة العوامل -  

  املدرسي والتوجيه الربامج وحمتوى

ة. 4  
أ

 في إشكال النشا



 
 
 

 تصنيف علوم التربّية    
 
الوطين املعهد وتصنيف مياالري تصنيف على الدرس هذا يف نعتمد 

  :الفرنسي والعلمي التقين لإلعالم
مياالري تصنيف  
أصناف ثالثة إىل الرتبية (1979) مياالري صنف: 
   للرتبية واحمللية العامة الظروف تدرس اليت االختصاصات-
   الرتبوية والوقائع الوضعيات تدرس اليت العلوم-
 (االستشراف وعلم الرتبية فلسفة) املستقبل وعلوم األفكار حتليل-

 

 التصتيففي إشكال . 5  



 
 
 

 تصنيف علوم التربّية    
 العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربّية ( 1)

 
 العام معناها يف الرتبّية تعاجل متعّددة اختصاصات توجد: 
 الرتبوية املؤسسات بنشأة التاريخ يعرف :والبيداغوجيا التربية تاريخ1.

 جذورها وإدراك التعليمية املمارسات تفسري على ويساعد وتطورها
 عامة الرتبوي والفكر البيداغوجية النظريات بتطور يهتم كما  وأصوهلا،

-الال العام، معناه يف االجتماع، علم يشمل : التربية اجتماع علم2.
 املعريف إرثه لنقل اجملتمع هبا يستعني اليت واألساليب اآلليات نظامي،
 كيانه  على حفاظا الناشئة األجيال إىل السلوكي أو والقيمي واملهاري
 يصبح النظامي معناها يف الرتبّية اعتربنا ذا أما استمراره، على وحرصا

 االجتماع علم البعض يسميه) املدرسة على مقصورا االجتماع علم
 (املدرسي
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 العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربّية ( 1)
 مزدوجة وظيفة تؤدي اليت اجملتمع مؤسسات إحدى هي املدرسة  

 (اجتماعية/تعليمية)
مستويني يف باملدرسة االجتماع علم يعىن:   
   باجملتمع عالقتها مستوى يف-
   مصغرا جمتمعا باعتبارها وهيكلتها الذايت اشتغاهلا مستوى يف-
تكافئ) االقتصادي النمو يف الرتبّية بإسهام االجتماع علم اهتم 

 ويصف الفاعل باسرتاتيجية يهتم ثان اجتاه وظهر (التعليمية الفرص
 التالميذ ويدفع معينة خبصائص يتميز دقيق حميط يف املدرسة اشتغال

 مناسبة خطط ووضع الضاغطة احملّددات جتاوز إىل واملدرسني واألولياء
   .املطلقة احلتمية وضعية من للخروج

 

 في إشكال التصنيف. 5  



 
 ومصادره والتمويل امليزانية موضوع بدراسة اهتم :التربّية اقتصاد علم .3

 التلميذ إىل وبالنسبة الدراسّية القطاعات حسب أو إُجاال الرتبّية وكلفة
 الواحد
مبستوى وربطه االنتاجية مؤشر باعتماد االقتصادي النمو يف الرتبية تأثري إبراز 

 االقتصادية املنظومة داخل والتأثر التأثري على وُجاعيا فرديا يراهن التكوين
   واالجتماعية

 الدراسات من صنفني تطور إىل «أرفيان» يشري:   
 مردودية حول البلدان من العديد يف كثرية  حبوث أجنزت األفراد مستوى على-

 التعليمية املستويات خمتلف إىل بالنسبة ومعدالته الرتبية
 التمويالت) االقتصادي النمو من الرتبية بنصيب العلماء اهتم :األكرب االقتصاد-

  (املردودية من عال مستوى هلا الرتبوية والنفقات
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 العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربّية ( 1)



أن البشري مال الرأس نظرية من انطلقت اليت الدراسات بينت: 
 أهنا أي فائدة-تكلفة منطقية لعالقات خاضعة ليست األفراد قرارات -  

-نفسية لدوافع تستجيب بل تقنية اقتصادية عقالنية وليدة دائما ليست
 طموحهما وجتسيم األبوين مشروع وحتقيق الذات تأكيد يف كالرغبة  اجتماعية

 اجتماعية ومبحّددات موضوعية بظروف أيضا مشروطة القرارات هذه -
 الشهادة ومن التكوين من االستفادة أن كما  .منها التخلص يعسر وثقافّية
 منه ينحدر الذي االجتماعي الوسط حسب آخر إىل شخص من ختتلف

  .فيها يتنزل اليت واجملموعات العالئقية االشكاليات وحسب
 توفري وعن االجتماعي للبعد الرتبوي االقتصاد علم إدماج عن مثال هذا 

 .القرار وأصحاب للمربني ومؤسسي وتنظيمي منهجي الطار الرتبية علوم
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 العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربّية ( 1)



والتشغيل التكوين بني بالعالقة الرتبية االقتصاد علم اهتم. 
 املعلومات تكنولوجيا إدماج خالل من الرتبوي وبالتجديد 
وإدراك الرؤى توسيع على واالجتماعية االقتصادية االشكاليات ساعدت 

 .للمدرسة املتشعبة العالقات
 االجتماعية الفئات من العديد املدرسة يرتاد :المدرسّية الديموغرافيا .4

 التعليم مراحل من مركبة تربوية منظومة ضمن وتشتغل ممّيزة خصائص هلا اليت
   العايل؟ التعليم مراحل إىل األوىل
اجلنس،) املتغريات من مبجوعة بربطه التلميذ واقع املدرسية الدميوغرافيا تقدم 

 (...املستوى، الشعبة،
مثال معينة عمرية فئة إىل بالنسبة التمدرس نسبة احتساب على الفرع هذا يساعد  
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 العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربّية ( 1)



أو االنتساب سلوك ووصف التعليم أو التمدرس معدالت قياس ميكن 
 بالطلب عنه نعرب ما أي النظامّية الرتبّية مؤسسات على االقبال

 التعليم وعن السكاين الضغط عن املتولد للتعليم االجتماعي
 وفرص العرض عن ذاته اآلن يف املعدالت هذه تعرب كما  .االجباري

 التعليم نشر ملتطلبات لالستجابة الدولة توفرها اليت االستيعاب
 .واألوساط الفئات كل  على وتعميمه

للمتعّلمني الداخلي التحرك بقيس أيضا املدرسية الدميوغرافيا هتتم  
   واالنقطاع والنجاح والرسوب كاالرتقاء

وإدراك الرؤى توسيع على واالجتماعية االقتصادية االشكاليات ساعدت 
 .للمدرسة املتشعبة العالقات
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 العلوم التي تدرس الظروف العامة والمحلية للتربّية ( 1)



الرتبية من القريبة الظروف تدرس اليت املكونات بني الصنف هذا جيمع 
 يف جمموعة أو فردا ومتعّلم معلم بني وعالقة وعملية ممارسة باعتبارها

 .تكوينية مؤسسة أو تعليمي فصل إطار
وظروف فلسفّية باختبارات حمّددة الرتبوية الوضعّية بدت ولئن 

 حيث من منها تقرتب العلوم هذه فإنّ  اجتماعية وضوابط اقتصادية
 األطراف وتفاعل ديناميتها حيث ومن فيها والفاعلة القريبة العوامل
  .هلا املرسومة الغايات إىل استنادا تطويرها بغية هلا املكونة
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 تصنيف علوم التربّية    

 العلوم التي تدرس الوضعيات والوقائع التربوية( 2)



الصنف هذا فروع أربعة بني «مياالري» ميّيز: 
 اجتماعي-ونفسي نفسي-فيزيولوجي طابع ذات واحدة-
 الربامج، ونظرية التعليمية املواد) بيداغوجي طابع ذات وثالثة-

   التقييم علوم البيداغوجية، والتقنيات الطرائق علوم
   :النفيّسة العلوم1.
 :التربّية فيزيولوجيا .أ
اليت املادية والظروف املتعّلمني سلوك بني الرتبّية فيزيولوجيا تربط 

 الدراسي التحصيل مستوى يف تؤثر قد
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 تصنيف علوم التربّية    

 العلوم التي تدرس الوضعيات والوقائع التربوية( 2)



السمع) التعلم يف وأثرها احلواس بعالقة الرتبّية فيزيولوجيا هتتم 
 املتعلم لدى التعّلم نسق مواكبة ويف (والبصر

املتعلم صحة يف وأثرها التغذية على أيضا الفيزيولوجي يشتغل   
التحصيل يف وأثرها التعليمية املتعّلمني أنساق الرتبّية فيزيولوجيا تدرس 

 وتوزيع العمل برجمة االنتباه، درجات التعلم، فرتات) املدرسي
   .والبدنّية الذهنّية املتعّلمني قدرات مراعاة مع (...احلصص،
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 تصنيف علوم التربّية    

 العلوم التي تدرس الوضعيات والوقائع التربوية( 2)



 :التربّية نفس علم .ب
يعتمد الذي البيداغوجي النفس علم عن الرتبّية نفس علم يتمّيز 

 باعتباره النفس علم إليها توصل اليت البحث نتائج على باألساس
 مرتبطة إشكاليات معاجلة إىل ويهدف صحيحة جتريبّية معارف مصدر

 رمسها يقع ألهداف وحمققة جناعة أكثر وجعلها الرتبوية باملمارسة
 .مسبقا

باألساس يهتم الذي املدرسي النفس علم عن الرتبّية نفس علم يتمّيز 
 علم اعتبار ميكن ولذا .املدرسّية املؤسسة داخل املسائل عن باإلجابة

 عليه تطرحها مهّمة يؤدي الذي االختصاصي مبثابة املدرسي النفس
 يف يدخل ال اإلطار هذا عن خارج هو ما وكل .الرتبوية املؤسسة

  .املباشرة اهتماماته
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يهتم الذي واملراهق الطفل النفس علم عن الرتبّية نفس علم يتمّيز 
 للتأثريات خاضعة غري جمردة عناصر بصفتها واملراهق بالطفل

 .حمّددة معيشة أطر يف منخرطة وغري واالقتصادية االجتماعية
الرتبوية والوضعيات الوقائع مقاربة يف عمليتني بني «مياالري» ميّيز : 
 عن الرتبوية والوضعيات للوقائع معاجلتها يف األوىل املقاربة ترتكز .1

 تكون .منهجيتها وإىل مفاهيمها إىل استنادا املتوفرة العلمّية اجملاالت
 يف املعرفة تدعيم منه القصد تطبيق جمال جمرد املنطلق هذا من الرتبّية
 تدعيم من أكثر العلوم من غريمها أو االجتماع وعلم النفس علم ميدان
     الرتبّية علوم جمال يف املعرفة
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 تطرحها اليت واحلقيقّية امللموسة املسائل من الثانّية املقاربة تنطلق .2
 لالستعانة املتوفرة العلمية اجملاالت إىل الرتبوي ذلك يف ويلجأ .الرتبّية

 هذه وتقرتب .متمّيزة معرفّية جماالت تأسيس هبدف ومنهجيتها مبفاهيمها
 علمّية معرفة إىل التوصل حياول الذي الرتبّية النفس علم من الثانّية املقاربة

 والتفاعالت العالقات نوعية إبراز إىل و الرتبوي لاحلق يف الفاعلة للعناصر
   .العناصر هذه بني
زاوية من العلمية الدراسة بأنّه الرتبّية نفس علم تعريف ميكن املنطلق هذا ومن 

 وتصرفاهتم سلوكهم ألمناط) الرتبوية املؤسسة داخل الفاعلة للعناصر النفس علم
 (شعورية-الال النفسية احلياة تنتج اليت تلك أو الواعية القصدية ومواقفهم

 .العناصر هذه بني تنشأ اليت وللتفاعالت
 لبنّية النفس علم زاوية من العلمية الدراسة بأنّه الرتبّية نفس علم ويعرف 

 .الرتبوية املؤسسة داخل التكّيف ولعوامل تطورها ولنسق املتعّلم معارف
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 :للتربّية االجتماعي - النفس علم .ج
النفسّية املسائل يدرس إذ االجتماع، وعلم النفس علم بني العلم هذا يتنزل 

 االجتماعّية باحملّددات عالقتها يف وغريها والتصورات واملواقف السلوك مثل
 بالعالقات يهتم كما  .فيها تتمظهر اليت والسياقات األطر وضمن

 .اجملموعة داخل األفراد بني والتفاعالت
تصورات (أ)  :للرتبّية االجتماعي-النفس علم هبا يهتم اليت املباحث من 

 األدوار (ب) التعليمية الوضعية ضمن ولآلخرين ألنفسهم الرتبوية األطراف
   اجملموعات (د) الرتبوية العالقة (ج) واملراتب
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 الوضعية ضمن ولآلخرين ألنفسهم الرتبوية األطراف تصورات (أ)
 التلميذ تصّور التعليمّية، للماّدة التلميذ تصور) :التعليمية
 (...للمعّلم،

 
 فئة لكل (... األم األب، املتفقد، املعلم،) :واملراتب األدوار (ب)

 املكانة خالهلا من يتبوأ املؤسسة داخل ومراتب اجتماعّية أدوار هلا
 يلعبها اليت لألدوار املناسبة واملؤسسية االجتماعية
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 وعالقة متعلم،/معلم :البيداغوجية العالقة) :الرتبوية العالقة (ج) 
 خمتلف مع املتعّلم وجتمع القسم خارج تنسج تربوية/مؤسسية
   التعليمية باملؤسسة الرتبويني الفاعلني

  
النفسي املناخ حتديد على الرتبوية العالقة دراسة تساعد-

 التعّلمية-التعليمية األنشطة فيه متارس الذي االجتماعي
 الغايات وحتقيق التحصيل يف تأثريه مدى وإبراز والتقييمية

   الرتبوية
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 اليت التواصل شبكة االجتماعي-النفس علم يدرس :اجملموعات (د)
 التواصل أشكال يدرس كما  الفصل داخل واملتعّلم املعلم بني تنسج
 جمموعات ضمن أو فرادى أنفسهم التالميذ بني أي اجملموعة داخل
 القيادي السلوك اجملموعة داخل التفاعالت هذه تفرز ,صغرية
 من مأخوذة معايري أو خاصة معايري ويولد واالنقياد االمتثال وسلوك
     .اجملموعة خارج
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  :البيداغوجيا علوم .2
اليت االختصاصات حتديد يف «مياالري» تصنيف إىل نستند 

 التعليمية املواد علم (أ) :البيداغوجيا علوم جمال إىل تنتمي
   التقييم علم (ج) والتقنيات الطرائق علم (ب) الربامج ونظرية

 :البرامج ونظرية التعليمية المواد .أ
وعاداته وتراثه اجملتمع ثقافة إىل مرجعيتها يف الرتبية فلسفة تستند 

   عامة االنسانية القيم إىل الوقت نفس يف مستجيبة وتقاليده
فرتة كل  يف جتسد اليت الرتبوية املداخل وأمهية الرتبوية النظم 

   الرتبوية املنظومة إليها تستند اليت الرتوية السياسة تربوي إصالح
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 :البرامج بناء نظرية .1.أ
التعليمّية الربامج من صنفني بني الربامج متّيز: 
 االختصاص حول تتمحور دقيقة مضامني ذات الربامج-

 املواد عليها تبىن الذي التدرج وحيّدد املعرفة بناء مبنطق وتأخذ
 العامة واألهداف العريضة اخلطوط على تقتصر اليت الربامج-

 للمدرسني احلرية ترتك إطارية برامج فهي حتقيقها، يراد اليت
 .الفصل وواقع املقرتحة الربامج بني للمالءمة

واملشرفني املدرسني بني التعليمي العقد الربامج هذه متّثل 
 ...والويل القرار وأصحاب
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 :والتقنيات الطرائق علم .ب
تستند اليت والعلمّية الفلسفية املنطلقات حسب وتتنوع الطرائق تتعّدد 

 هذه بعض ترتبط وقد .منها املتوقعة والنتائج األهداف وحسب إليها
 الطريفة) متّيزها اليت والصفة ،«منتسوري مثل» بأصحاهبا الطرائق

  ملنظومة مرادفة الطريقة تكون وقد (...النشيطة، الطريقة احلوارية،
 بعد عن التعليم مثل وتقييمه وممارسته التعليم لتنظيم تستعمل كاملة

   ...الوسائط املتعّدد والتعليم املربمج والتعليم
إليها تستند اليت ااملرجعّية وأطرها وأهدافها مرمتيها طريقة لكل 
 وجتريبّية ميدانية دراسة يدرس أن العلم هلذا ميكن 
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 :التقييم علم .ج
 (1989) «دوكاتال» يعرفه كما  التقييم 
 :ل يفتتمثّ سريورة التقومي » 
 مالئمة ُجع معلومات(pertinentes )  ةيقاصدذات مو  

(valides)  أمينة و(fiables)؛ 
 فحص درجة توافق هذه املعلومات مع جمموعة من املعايريو 

 مالئمة لألهداف املسطرة؛
 قرار ذ ااختمن أجل» 
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 األعداد اسناد عن يقف ال باعتباره االمتحانات من أمشل التقييم 
   .املتعّلمني كفاية  مناء بدرجة إقرار من ذلك عن يرتتب ما للمتعّلمني

 الربامج جودة تقييم ويف والتكوين التعّلم وضعيات يف التقييم ميارس 
 ... التعليمّية واملناهج

بعلم السابق يف يسمى كان  ما إىل العلم هذا جذور ترجع 
 (بريون) االمتحانات

 املمتحنني بني والعدالة االنصاف مببدأ ليهتم العلم هذا تطور 
 (واملؤشرات املعايري) التقييم يف املوضوعية لضمان تقنيات ووضعت
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 للتقييم متعّددة وظائف بني منّيز أصبحنا:   
؛التعلم التقومي التشخيصي وينجز قبل بداية: وظيفة توجيهية 

 

 م؛التعلالتقومي التكويين وينجز أثناء : وظيفة تعديلية 
 

  ويتم يف آخر التعلم جزائيتقومي  :إشهاديةوظيفة  
ومنها بيداغوجي هو ما منها خمتلفة أدوات إىل التقييم  يستند 

 .نفسي هو ما
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